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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Năm học 2021-2022
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM KHĂN
Căn cứ công văn số 340-CV/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy Điện Biên về
việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Công văn số 2677/UBND-KGVX ngày 19/8/202 của
UBND tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp
bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19;
Căn cứ Công văn số 1920/SGDĐT-CNTT&NCKH ngày 20/8/2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các
biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19;
Căn cứ công văn số 784/PGDĐT-CM THCS ngày 20/8/2021 của Phòng
GD&ĐT huyện Nậm Pồ về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp
bách trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học
2021-2022, gồm các thành viên sau đây:
1. Trưởng ban Chỉ đạo
Ông: Lò Văn Bốn - Hiệu trưởng
2. Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo
Ông: Khoàng Văn Khiêm - Phó hiệu trưởng
Bà: Trần Thị Quỳnh Nga - Phó hiệu trưởng
3. Các thành viên:
- Bà: Poòng Thị Vương - Y tế trường học
- Ông: Đinh Văn Tỉnh - CTCĐ.
- Ông: Tao Văn Đức

- TPTĐ

- Ông: Tạ VĂn Tiếp

- Tổ trưởng khối 1+2

- Bà: Lò Thị Hưởng

- Tổ trưởng khối 3+4+5

- Ông: Nguyễn Xuân Bắc - Tổ trưởng tổ KHXH
- Bà: Lò Thị Thảo

- Tổ trưởng tổ KHTN

- Bà: Lò Thị Núi

- Tổ trưởng tổ Văn phòng

- Tất cả giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo viên chuyên, giáo viên bộ môn.
- Nhân viên bảo vệ nhà trường.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
1. Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid -19, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải
pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh Covid – 19
2. Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của
các em học sinh, trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống
dịch bệnh Covid-19.
3. Tổng hợp Báo cáo đột xuất, hàng ngày, hàng giờ tình hình dịch bệnh.
Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo
- Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng
Ban Chỉ đạo phân công các thành viên thực hiện công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các tổ khối chuyên
môn, văn phòng và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- UBND xã (b/c);
- Trạm Y tế xã (phối hợp);
- Như điều 1;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Lò Văn Bốn

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
BAN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo QĐ số 140 /QĐ-THCSNK ngày20 tháng 08 năm 2021)
I. Trưởng ban: Ông: Lò Văn Bốn - Hiệu trưởng nhà trường
1. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung về phòng, chống dịch
covid-19 theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của các cấp.
2. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống
dịch covid -19 của nhà trường.
3. Bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy đo thân nhiệt, xà phòng, nước
sát khuẩn... các điều kiện cần thiết cho công tác phòng, chống dịch covid-19.
4. Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm nhân lực thực hiện công
tác phòng, chống dịch covid-19 khi cần thiết.
II. Phó Ban: Ông: Khoàng Văn Khiêm – Phó hiệu trưởng
- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các điều kiện phòng, chống dịch covid
19 của các thành viên trong tổ khối mẫu giáo.
- Báo cáo công tác vệ sinh phòng, chống dịch covid -19 thường xuyên
trong các buổi giao ban hằng tuần của khối phụ trách.
III. Uỷ viên thường trực: Bà: Poòng Thị Vương – Nhân viên Y tế
trường học.
1. Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống dịch covid -19 đảm bảo an
toàn trường học khi học sinh đi học.
2. Thực hiện đo thân nhiệt học sinh trước khi học sinh vào trường và
khách đến trường yêu cầu đo thân nhiệt và đeo khẩu trang đúng theo văn bản
hướng dẫn của các cấp.
3. Phối hợp với các cơ sở y tế để phòng, chống dịch covid-19.
4. Tư vấn cho học sinh, giáo viên, cha mẹ hoặc người giám hộ của học
sinh về các vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch covid 19; hướng dẫn cho
học sinh biết tự chăm sóc sức khỏe vệ sinh tay…
5. Lập và ghi chép vào sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ
theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh.
6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các điều kiện học tập, vệ sinh trường
lớp, an toàn thực phẩm, cung cấp nước uống, xà phòng rửa tay. Chủ động triển
khai các biện pháp và chế độ vệ sinh phòng, chống dịch và các tiêu chí đánh giá
mức đọ an toàn phòng, chống dịch covid 19 trong nhà trường
7. Tổ chức triển khai các chương trình y tế, phong trào vệ sinh phòng

bệnh, tăng cường hoạt động thể lực, dinh dưỡng hợp lý và thường xuyên rửa tay
bằng xà phòng, nước sát khuẩn.
V. Các ủy viên khác
1. Ông: Tao Văn Đức: Tổng Phụ trách đội
- Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân;
trường lớp, nơi ăn, nghỉ đảm bảo sức khỏe và công tác phòng, chống dịch.
- Tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên cùng tham gia công tác vệ sinh
môi trường và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, phòng , chống dịch covid-19
trong nhà trường.
2. Ông: Lò Văn Hưng: Bí thư chị đoàn trường
- Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân;
trường lớp, nơi ăn, nghỉ đảm bảo sức khỏe và công tác phòng, chống dịch.
- Tuyên truyền cho công đoàn viên cùng tham gia công tác vệ sinh môi
trường và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, phòng , chống dịch covid-19 trong
nhà trường.
3. Ông: Đinh Văn Tỉnh: Chủ tịch công đoàn trường
- Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân;
trường lớp, nơi ăn, nghỉ đảm bảo sức khỏe và công tác phòng, chống dịch.
- Tuyên truyền cho công đoàn viên cùng tham gia công tác vệ sinh môi
trường và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, phòng , chống dịch covid-19 trong
nhà trường.
4. Giáo viên chủ nhiệm các lớp, GV chuyen, GV bộ môn
- Phối hợp với nhân viên y tế học đường và cán bộ y tế để chăm sóc sức
khỏe cho học sinh. Hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân hằng ngày.
- Đảm bảo cơ sở vật chất cho phòng chống dịch Covid-19.
5. Nhân viên bảo vệ
- Trực bảo vệ, đảm bảo khách ra vào cơ quan đều được đeo khẩu trang,
rửa tay trước khi vào trường.
- Nhắc phụ huynh khi đi đón con phải đảm bảo công tác phòng chống
dịch an toàn.
- Phối hợp cùng chuẩn bị cơ sở vật chất cho phòng chống dịch Covid-19.

